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Új ékszerdoboz a legdrágább kincseknek

Az ünnepélyes szalagvágás után az egyházak képviselői megáldották az új bölcsődét Fotó:
Pusztai Sándor

Két csoportszobás, huszonnégy férőhelyes, modern
bölcsőde épült Nyírbogáton.
Nyírbogát. A tágas és napfényes csoportszobákban egy tűt sem lehetett leejteni csütörtök
délután, Nyírbogát apraja és nagyja egyaránt szeretett volna részese lenni az ünnepélyes
bölcsődeavatónak.
A kormány hazai és uniós forrásból az idén 104 milliárd forintot
biztosít bölcsődefejlesztésre.
Kovácsné Bárány Ildikó
– A nyírbogáti gyerekek településünk jövőjének zálogai, ezért meg kell tennünk mindent
annak érdekében, hogy olyan környezetet biztosítsunk számukra, ahol jól érzik magukat, és
kiegyensúlyozottan fejlődnek. Évekkel ezelőtt létrehoztuk az egységes bölcsőde-óvoda
intézményét, ahol öt kisgyermek elhelyezésére volt lehetőség. Az elmúlt időszakban
ugrásszerűen megnőtt a férőhelyek iránti igény, de mivel nem tudtuk orvosolni a problémát, a
szülők kénytelenek voltak a szomszédos település magánbölcsődéjében elhelyezni a

kicsiket, ezért is fogadtuk nagy örömmel a Területi Operatív Program (TOP) felhívását –
ismertette dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó.
– Beadtuk a pályázatunkat egy két csoportszobás intézmény kialakítására, s a kedvező
elbírálást követően, egy évvel ezelőtt elkezdődhetett az építkezés, melynek összköltsége
bruttó 152 millió forint – tette hozzá Nyírbogát polgármestere.

Öt új munkahely jött létre
Seszták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke köszöntőjében rámutatott: azzal, hogy a
községben bölcsőde épült, az édesanyák – persze csak ha úgy döntenek – visszatérhetnek a
munka világába.
– A megyei önkormányzat egyik legfontosabb feladata, hogy lehetőségeihez mérten
támogassa a Családbarát Magyarország programot, amihez a TOP keretében újabb 5,2
milliárd forintos csomagot hagyott jóvá az irányító hatóság. Ez azt jelenti, hogy szinte minden
bölcsődefejlesztési igényt ki tudunk elégíteni. Szeptember végéig lehet beadni a pályázatokat.
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő bejelentette: bölcsőde- és óvodaátadási hullám
kezdődik a térségben, ahol a nyírbogátin kívül hét intézmény épül 2022-ig. A beruházások
célja a településen élők életminőségének javítása és a fiatalok helyben tartása.
– Huszonnégy kisgyermek gondozása oldódott meg és öt új munkahely jött létre Nyírbogáton
– mondta Polgári András, a megyei kormányhivatal főigazgatója, s megjegyezte: a
szocializáció első színtere a bölcsőde, ami egy olyan ékszerdoboz, ahol a szülők elhelyezhetik
és biztonságban tudhatják legnagyobb kincsüket.

Ötmilliárdos fejlesztési csomag
– A munka és a család támogatása érdekében 2017-ben átalakult a bölcsődei rendszer, hogy
minden olyan településen biztosított legyen az ellátás, ahol arra a kisgyermekesek részéről
igény jelentkezik, és a férőhelyek hiánya ne legyen akadály, ha az édesanya vissza szeretne
menni dolgozni – emlékeztetett Kovácsné Bárány Ildikó bölcsődei miniszteri biztos. Kifejtette: a kormány hazai és uniós forrásból az idén 104 milliárd forintot biztosít
bölcsődefejlesztésre. Ebből a megyébe több mint ötmilliárd forint jut, és nemcsak az
önkormányzatok, hanem az egyházak és a civilek számára is. KM

